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August:  
Idemyldring mellom kontaktlærere og foreldrekontakter fra hvert trinn før 
klassekontaktmøter. Planlegging av aktiviteter og trivselstiltak for skoleåret.  

Sistefrist for innrapportering av klassekontakter til fjor årets FAU-leder, 
1.september.  

September: 
Klasseforeldremøte – dette styres i regi av skolen. 

FAU – møte. Gjennomgang av årshjulet. FAU-leder fra forrige år innkaller til møte og 
FAU konstituerer seg med leder, nestleder og sekretær samt SU representanter (lederen 
og nestlederen i FAU). Planlegge høsten.  

Forslag til tema for storforeldremøte i mars.  

November: 
Temakveld i regi av FAU / klassekontakter for hver trinn / skolen. Valgfritt og etter behov. 
Bør planlegges på FAU møte april. 
10. trinn har mulighet for å tjene penger ved kakesalg til Polentur på denne kvelden.  
 
Desember: 
Juleball 8. – 10. trinn. Foreldre på 8.trinn hjelper til med servering og rydding etter oppdrag 
fra 10. trinn.  
 
Januar: 
Idemyldring ved behov mellom kontaktlærer og foreldrekontakter for hvert trinn, hvor det 
planlegges aktiviteter og trivselstiltak for våren.  
FAU-møte. Booking av dag/er for 1.klasse innskrivning.  
FAU foresatte undersøkelse hvor tema er skole hjem samarbeidet (ikke i regi fra skolen).  
 
Konstituering av 17.mai komite. Det er 7. trinns foreldre som har ansvaret for 17. mai 
arrangementet.  Skolen innkaller.  
 
Februar: 
Innskriving 1.klasse.  



Rektor og avd. leder har ansvaret for selve innskrivingen. FAU snakker med foresatte om hva 
FAU er å snakke positivt om skolen og samarbeidet med skolen og hvilken rolle dette har for 
Hjem-Skole samarbeid. Promotere til klassekontakt verv.   
FAU-leder evt. nestleder stiller pluss et par foresatte fra 3. trinn hjelper til med servering av 
boller, saft og kaffe (klassekontakter har ansvar for å hente inn hjelp. Skolen bestiller boller 
og foresatte henter disse, samt saft og evt. kopper).  
Sette ned en gruppe som gjennomgår og skriver en rapport på det som har kommet inn fra 
foreldreundersøkelsen som ble sendt ut i januar. Skal være klar til april møte.   
 
Mars: 
Storforeldremøte- FAU-leder har ansvar for temamøte i regi av FAU. 
9. trinn har mulighet for å tjene penger ved kakesalg til Polenturen som skjer på 10.trinn.  
 
April: 
FAU-møte tidlig i april. Planlegge temakveld i november (valgfritt, se november).  
Årsberetning og redigering av årshjul. Gjennomgang av FAU foresatte undersøkelsen, tema 
skole hjem samarbeid (ikke fra skolen).  
 
Mai/juni:  
Valg av nye foreldrekontakter for neste skoleår. (Se rutiner i klassekontaktpermen/eller i 
vedtektene på Marker skoles hjemmeside). 
17.mai i regi av 7.trinnsforeldrene.  
Avslutning for 7.trinn.  Her er det 6.trinn foreldrene som hjelper til. 
Avslutning for 10.trinn. Her er det 9.trinn foreldrene hjelper til. 
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